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OBIECTIVELE 

CURSULUI
Prin parcurgerea cursului de evaluator de competente profesionale ne propunem sa 

obtinem urmatoarele rezultate ale invatarii: 

✓ Sa stiti, sa intelegeti si sa aplicati prevederile legale referitoare la evaluarea 

cunostintelor, abilitatilor si competentelor profesionale; 

✓ Sa alcatuiti si sa revizuiti instrumente de evaluare; 

✓ Sa gestionati si sa administrati resursele specifice procesului de evaluare; 

✓ Sa consiliati candidatii inaintea si in timpul procesului de evaluare; 

✓ Sa proiectati, sa organizati si sa realizati activitatile de evaluare; 

✓ Sa luati decizii in urma analizei obiective a rezultatelor evaluarii; 

✓ Sa inregistrati corect rezultatele evaluarii si sa realizati formularele scrise 

(letrice) necesare in procesul de evaluare; 

✓ Sa stiti criteriile minime de evaluare si cum sa verificati aceste criterii 

necesare autorizarii unui centru de evaluare; 

✓ Sa cunoasteti si sa aplicati mecanismele de asigurare a calitatii procesului de 

formare si evaluare;  

✓ Sa va orientati corect din punct de vedere profesional si sa va dezvoltati 

profesional.  



Ocupatia de Evaluator competente profesionale

este reglementata de Codul Ocupatiilor din Romania

(C.O.R.) sub codul 242405. Nivelul de acces la curs 6 (studii

superioare de licenta), nivelul de calificare 6 (specialist).

Cerinte privind nivelul minim de calificare si

experienta in domeniu: evaluatorul trebuie sa aiba o

experienta recenta de munca in domeniul evaluarii

competentelor profesionale de minim 2 ani.

Experienta poate fi dovedita cu documente de

personal: copii ale contractului de munca, ale fisei de

atributii, adeverinta emisa de angajator in cazul persoanelor

angajate. In cazul persoanelor independente (freelanceri) si

specialistilor ce detin personalitate juridica (societate

comerciala sau ONG) experienta poate fi dovedita prin copii

ale contractelor de prestarii servicii, lucrari de portofoliu, etc.

CARACTERISTICI 

GENERALE



Un specialist cu experienţă recentă

de muncă şi/sau coordonare în

ocupaţiile/ calificările dintr-un

domeniu poate efectua evaluări de

competenţe profesionale în cadrul

unui centru de evaluare, doar dacă

este acreditat CNFPA în conformitate

cu standardul ocupaţional Evaluator

de competenţe profesionale.

Evaluatorul de 

competenţe profesionale



1. Elaborarea

instrumentelor de 

evaluare

COMPETENŢE VIZATE



COMPETENŢE VIZATE

2. Consilierea 

candidatului pentru 

procesul de evaluare



COMPETENŢE VIZATE

3. Organizarea 

procesului de 

evaluare



COMPETENŢE VIZATE

4. Efectuarea 

evaluării



COMPETENŢE VIZATE

5. Luarea deciziei 

privind competenţele 

candidatului



Competenţa profesională
reprezintă capacitatea de a
aplica, transfera şi combina
cunoştinţe şi deprinderi în
situaţii şi medii de muncă
diverse, pentru a realiza
activităţile cerute la locul de
muncă, la nivelul calitativ
specificat în standard.

Ce este competenţa 

profesională ?



A fi competent 

înseamnă :

• A aplica cunoştinţe
de specialitate

• A folosi deprinderi
specifice

• A analiza şi a lua
decizii



A fi competent 

înseamnă :

• A lucra în echipă

• A comunica eficient

• A te adapta la mediul
de muncă specific



Ce este evaluarea 

competenţelor 

profesionale ?

Evaluarea competenţelor

profesionale este procesul

de colectare a informaţiilor

necesare pentru stabilirea

competenţei şi judecarea

lor în raport cu cerinţele

standardului.



Ce este standardul ?

Standardul este documentul

care oferă repere clare,

de ordin calitativ, privind

îndeplinirea corespunzătoare

a activităţilor specifice locului

de muncă.



Evaluarea poate fi :

• Normativă

• Criterială



Evaluarea normativă

Rezultatele se analizează

în raport cu anumite valori

prestabilite în timp.

Exemplu: calitate, număr de

piese relizate, număr de clienţi

serviţi...



Evaluarea criterială

Rezultatele se analizează

în raport cu criteriile de

realizare definite de un

standard.



Funcţia principală a 

evaluării competenţelor

• Să certifice competenţele

şi să acorde recunoaştere

profesională.



Alte scopuri pentru 

utilizarea evaluării de 

competenţe profesionale

• Recrutarea personalului 

într-o instituţie

• Selectarea personalului 

pentru diferite funcţii dintr-o 

organizaţie



Alte scopuri pentru 

utilizarea evaluării de 

competenţe profesionale

• Determinarea nivelului de

pregătire al unei persoane

care parcurge un program

de formare profesională

• Diagnoza perfomanţelor 

participanţilor dintr-o 

companie



Evaluarea competenţelor 

se poate efectua :

• Independent pe fiecare

unitate de competenţă

• Pentru un grup de unităţi

• Pentru întreaga ocupaţie



Avantajele evaluării 

competenţelor

• Pentru deţinătorul 

certificatului de competenţă

• Pentru angajator



Avantajele evaluării 

competenţelor pentru 

deţinătorul certificatului

• Ajută la creşterea încrederii

de sine şi capacităţii de

autoevaluare.



Avantajele evaluării 

competenţelor pentru 

deţinătorul certificatului

• Oferă recunoaşterea 

competenţelor unei persoane, 

indiferent de modul în care 

au fost dobândite.



Avantajele evaluării 

competenţelor pentru 

deţinătorul certificatului

• Constituie o garanţie a 

capacităţii unei persoane de 

a activa într-o ocupaţie sau

calificare.



title

• Angajatorul poate efectua 

recrutarea şi selecţia 

personalului utilizând 

informaţiile conţinute în 

certificatul de competenţă.

Avantajele evaluării 

competenţelor pentru 

angajator



title

• Certificatul reprezintă un 

instrument util, eficient, 

structurat şi măsurabil, în 

dezvoltarea profesională a 

personalului.

Avantajele evaluării 

competenţelor pentru 

angajator



Caracteristicile evaluării 

competenţelor profesionale

• Este voluntară/               

liber consimţită.

• Se raportează la un

standard ocupaţional/de

pregătire profesională şi

se face în raport cu

criteriile de realizare

descrise de standard.



Caracteristicile evaluării 

competenţelor profesionale

• Rezultatele evaluării:

➢Competent

➢Încă nu competent



Caracteristicile evaluării 

competenţelor profesionale

• Se desfăşoară în timp şi 

spaţiu (se aplică metodele de 

evaluare în situaţii, locuri şi 

momente diferite) 

• Independentă faţă de 

procesul de pregătire 

profesională



Metode de evaluare 
- tehnica prin care se culeg dovezi 

de competenţă

• Autoevaluarea

• Observarea directă

• Întrebările orale

• Testul scris

• Proiectul

• Simularea

• Rapoarte din partea altor 

persoane

• Portofoliul de lucrări



Autoevaluarea

Autoevaluarea constă în 

aprecierea rezultatelor 

propriei activităţi, a 

aptitudinilor, atitudinilor şi a 

altor capacităţi, în raport cu 

cerinţele standardului.



Observarea directă

Observarea directă 

reprezintă o activitate de 

investigare, de percepere şi 

interpretare prin care se 

culeg informaţii în 

contactul direct cu situaţii 

concrete de activitate



Observarea directă

Observarea directă 

implică culegerea unor 

informaţii privind: 

• Capacitatea de îndeplinire 

a sarcinilor

• Comportament

• Aptitudini

• Limbaj

• Eficacitate 

• ...



Simularea sau 

demonstraţia structurată

Simularea  sau 

demonstraţia structurată 

constă în aplicarea unor

cunoştinţe şi dovedirea

unor deprinderi în situaţii

asemănătoare realităţii.



Întrebări orale

Prin realizarea dialogului 

evaluator-candidat se 

determină nivelul 

cunoştinţelor şi operarea cu 

acestea, capacitatea de 

argumentare etc. 



Testul scris

Testul scris este o metodă 

de evaluare standardizată.



Proiectul

• Proiectul implică 

documentare, efort de 

concepţie şi creaţie, 

cercetare, design, evaluare, 

implementare (susţinere).

• Proiectul este un produs 

tipic al proceselor 

imaginative. 



Rapoartele din partea 

altor persoane

• Reprezintă aprecierea 

argumentată din partea unor 

colegi, şefi, beneficiari.

• Pot fi solicitate atât de 

către persoana evaluată, cât 

şi de către evaluator.



Portofoliul

Portofoliul este o metodă 

de evaluare ce permite 

analiza unor produse de 

excepţie realizate de cel 

evaluat într-o perioadă 

anterioară evaluării. 



Instrumentul de 

evaluare

Instrumentul de evaluare 

reprezintă metoda de 

evaluare operaţionalizată

(pusă în practică) şi 

cuprinde obiectivele 

evaluării, rezultatul aşteptat 

şi modalitatea de apreciere a 

rezultatului obţinut.



Instrumentul de 

evaluare

Exemplu

Testul scris cuprinde :

• Setul de întrebări

• Recomandări privind 

modul de rezolvare

• Răspunsurile corecte

• Indicaţiile privind modul de 

apreciere a rezultatelor



InInstrumentul de 

evaluare

Exemplu

Proiectul se constituie din:

• Tema proiectului

• Rezultatul aşteptat

• Modul de prezentare

• Indicaţii privind modul de 

apreciere a rezultatului



Dovezi de competenţă

Dovezile de competenţă 

sunt informaţii produse de 

candidat şi care sunt 

analizate de către evaluator 

în raport cu aspectele critice 

stabilite pentru unităţile de 

competenţă pentru care este 

evaluat.



Dovezi de competenţă

Exemplu:

• Răspunsurile corecte la 

testul scris sau întrebările 

orale

• Produsul realizat în cadrul 

unui proiect

• Un serviciu furnizat la 

nivelul calitativ aşteptat.



Evaluatorul de 

competenţe profesionale

Evaluatorul de 

competenţe profesionale 

este un specialist cu 

experienţă de muncă 

recentă şi demonstrată în 

ocupaţiile/ calificările 

pentru care este desemnat 

să efectueze evaluarea.



Responsabilităţile 

evaluatorului

•Clarifică pentru candidat 

conţinutul standardului 

ocupaţional şi etapele 

procesului de evaluare

•Îl asistă pe candidat în 

efectuarea autoevaluării

•Întocmeşte dosarul de 

evaluare



Responsabilităţile 

evaluatorului

• Efectuează evaluarea

• Identifică necesarul 

suplimentar de pregătire

• Înregistrează şi raportează 

rezultatele evaluării



Etapele procesului de 

evaluare

1. Înscrierea candidatului 

pentru evaluarea competenţelor

2. Asistarea candidatului 

pentru realizarea autoevaluării

3. Stabilirea unităţilor de 

competenţă pentru care 

candidatul solicită evaluarea



Etapele procesului de 

evaluare

4. Pregătirea candidatului 

pentru evaluare

5. Planificarea şi 

organizarea procesului de 

evaluare

6. Culegerea dovezilor de 

competenţă



Etapele procesului de 

evaluare

7. Analizarea dovezilor şi 

luarea deciziei privind 

competenţa

8. Înregistrarea şi 

raportarea rezultatelor 

evaluării

9. Eliberarea certificatului 

de competenţă



Elaborarea

instrumentelor de 

evaluare

Instrumentele de evaluare

trebuie să fie:

• Valide

• Credibile 

• Corecte



Validitate

Un instrument de evaluare

este valid dacă evidenţiează

ceea ce şi-a propus să

evidenţieze.



Credibilitatea

Se referă la acurateţea şi 

consecvenţa rezultatelor 

evaluării. 

Aplicarea aceluiaşi 

instrument unui candidat, 

dar la momente diferite, 

trebuie să conducă la 

aceeaşi concluzie.



Corectitudinea

Este important ca un

instrument de evaluare să

nu producă discriminări.



Etapele de realizare a 

instrumentelor de 

evaluare:

• Elaborarea

• Validarea

• Testarea



Elaborarea

Se face de către specialişti

cu experienţă recentă în

domeniul respectiv.



Etapele elaborării 

instrumentelor de 

evaluare

1. Analiza conţinutului 

unităţii de competenţă



Etapele elaborării 

instrumentelor de 

evaluare

2. Identificarea aspectelor 

critice pentru fiecare unitate 

de competenţă



Aspectele critice pot 

viza:

• Activităţi care trebuie întrprinse 

pentru a obţine rezultatul aşteptat şi 

care nu sunt identificate explicit în 

cuprinsul unităţii de competenţă.

• Rezultate ale activităţilor specifice 

şi reperul calitativ asociat acestora, 

descrise în unitatea de competenţă.

• Cunoştinţe absolut necesare pentru 

îndeplinirea activităţilor descrise în 

unitatea de competenţă.



Etapele elaborării 

instrumentelor de 

evaluare

3.Selectarea metodelor de

evaluare, astfel încât acestea

să conducă la dovezi de

competenţă relevante pentru

aspectele critice identificate.



Etapele elaborării 

instrumentelor de 

evaluare

4. Elaborarea 

instrumentelor de evaluare



Elaborarea instrumentelor 

de evaluare

Instrumentele de evaluare 

trebuie să conţină:

• Obiectivele evaluării

• Cerinţele care trebuie 

îndeplinite de către candidat

• Detalii privind modul de 

rezolvare

• Rezultatul aşteptat

• Detalii privind modul de 

apreciere a rezultatului 

obţinut



Testul scris

• Întrebările trebuie să fie 

clare şi să acopere arii 

esenţiale de conţinut

• Formulările să fie 

afirmative

• Enunţurile să nu conţină 

elemente din răspuns



Întrebările orale

Întrebările pot fi

• Deschise

• Închise

şi pot fi urmate de întrebări 

de clarificare (exemplu: cum 

puteţi explica acest fenomen ?)



Întrebările orale

Pot cuprinde următoarele 

expresii:

• Descrieţi procesul de ...

• Explicaţi câteva moduri 

de...



Observarea directă/ 

simularea sau 

demonstraţia structurală

Este un instrument de 

evaluare de tip fişă care 

conţine activităţile pe care ne 

aşteptăm să le realizeze o 

persoană.



• Observarea directă se face 

în condiţii reale de muncă,

• Simularea poate fi 

organizată independent; este 

un scenariu în care se 

specifică toate detaliile 

reconstituirii unei secvenţe 

reale de muncă.

Observarea directă/ 

simularea sau 

demonstraţia structurală



Proiectul

• Proiectul poate demonstra 

capacitatea de a sintetiza şi 

structura informaţii, de a 

alege strategii, proceduri, 

metode şi mijloace adecvate 

necesare realizării 

activităţilor descrise în 

standard. 



Validarea 

instrumentelor de 

evaluare

• Se face de către alţi 

specialişti  decât cei ce le-au 

elaborat, verificând acoperirea 

aspectelor critice vizate



Testarea

• Se face prin aplicarea 

instrumentelor de evaluare pe 

un grup reprezentativ de 

practicanţi ai ocupaţiei.



Autoevaluarea

Conţine cele 3 aspecte 

principale ale competenţei

• Ştiu ....

• Pot să fac ...

• Am dovezi de competenţă

Rezultatele acestei fişe nu se 

constituie dovadă de competenţă 

în sine, ci are ca scop 

încurajarea participării 

candidatului în cunoştinţă de 

cauză la procesul de evaluare. 



Evaluatorul de 

competenţe profesionale

Trebuie să facă dovada că ştie 

şi poate :

1. Să combine metode de 

evaluare adecvate care să 

permită procese de evaluare 

valide, credibile, imparţiale, 

transparente, cu costuri minime, 

cu alte cuvinte, să planifice şi 

organizeze evaluări



Evaluatorul de 

competenţe profesionale

2. Să explice şi să detalieze la 

cerere, conţinutul şi prevederile 

standardului şi modalitatea de 

autoevaluare persoanelor care 

solicită să fie evaluate, să 

furnizeze detalii privind 

desfăşurarea procesului de 

evaluare şi modalitatea producerii 

dovezilor de competenţă de către 

candidat



Evaluatorul de 

competenţe profesionale

3. Să analizeze dovezile de 

competenţă directe şi indirecte 

pentru a decide dacă sunt valide, 

autentice, de calitate, actuale şi 

suficiente şi să stabilească dacă 

sunt necesare dovezi 

suplimentare pentru a decide în 

final dacă sunt acoperite toate 

aspectele critice aferente fiecărei 

unităţi de competenţă



Evaluatorul de 

competenţe profesionale

4. Să înregistreze rezultatele 

evaluărilor pe tot parcursul 

procesului de evaluare, să 

întocmească dosarele individuale 

de evaluare, să ofere un feedback 

constructiv candidaţilor şi să 

raporteze conducerii centrului 

rezultatele evaluării conform 

procedurilor



Evaluatorul de 

competenţe profesionale

5. Să analizeze conţinutul 

standardului pentru a stabili 

aspectele critice, să aleagă 

metodele de evaluare cele mai 

potrivite în raport cu acestea şi să 

elaboreze instrumentele de 

evaluare.



Cerificatul de competenţă 

obţinut de evaluatori 

trebuie să conţină:

• Planificarea şi organizarea 

evaluării 

• Efectuarea evaluării

• Analizarea informaţiilor şi 

luarea deciziilor privind 

competenţele

• Înregistrarea şi raportarea 

rezultatelor evaluării



Vă mulţumesc 

pentru 

participare!


